Terhi.
SINUN ÄÄNESI
HELSINGISSÄ.

Kunnallisvaalit järjestetään sunnuntaina 9.4.2017.
Ennakkoon voit äänestää 29.3 - 4.4.

Terhi Mäki ehdolla sinun ääneksesi Helsingin kaupunginvaltuustoon!
Hei myllypurolainen,
Olen myllypurolainen
kolmannen kauden
kaupunginvaltuutettu ja tarmolla
mukana kunnallisvaaleissa.
Olen kolmen aikuisen lapsen äiti
ja mummu, ja asunut
Myllypurossa yli neljäkymmentä
vuotta. Näiden vuosien aikana
lähiömme on muuttunut todella
paljon, enkä turhaan kutsu
Myllypuroa ”stadin
parhaimmaksi lähiöksi”.
Alakiventien saastunut maaperä
eli entisen kaatopaikan alue toi
vuonna 1998 negatiivista
julkisuutta Myllypurolle.
Kaatopaikan tilalle rakennettu
Yhteystietoni
puhelin
sähköposti
kotisivut
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täyttömäki maisemoidaan lähivuosina viheralueeksi polkuineen,
penkkeineen ja valaistuksineen.
Negatiivista julkisuutta Myllypuro
sai myös vanhasta ostaristaan,
josta päivittäistavarakaupat
katosivat ja olutkuppilat
kukoistivat. Nyt Liikuntamyllyn
viereen rakentuu vauhdilla
Myllypuron uusi keskus, jossa
sijaitsee uusi ostarimme
asuintaloineen ja
kivijalkakauppoineen, asukastalo
Mylläri ja mediakirjasto,
metroasema, jonka
peruskorjausta kiirehdin
aikoinaan kaupunginvaltuustossa
sekä terveysasema. Metropolia

ammattikorkeakoulun
valmistuminen kruunaa
Myllypuron keskuksen ja
vieressä oleva kerrostaloalue
tiivistyy, kun talojen väliin
rakennetaan asuntoja tuleville
ammattikorkeakoulun
opiskelijoille.
Myllypuron vesitornin ja
liikuntapuiston läheisyyteen on
valmistunut tiivis ja kylämäinen
Puu-Myllypuro, josta olemme nyt
ylpeitä. Alueen rakentamista
aikanaan vastustettiin
voimakkaasti ja minua kutsuttiin

Vaaliteemani:
Varhaiskasvatus
Kuntapalvelut
Joukkoliikenne
Asuminen

Vaaliteemani:
I. Laadukkaat ja
monipuoliset kuntapalvelut
Varhaiskasvatus
• Tuttu, ammattitaitoinen ja riittävä
henkilökunta mahdollistaa
turvallisen hoitoympäristön lapselle
ja tukee vanhempia lapsen
kasvussa.
• Olen maksuttoman
varhaiskasvatuksen puolesta!

Koulu

(jatkoa edelliseltä sivulta)
metsäntuhoajaksi, koska
hyväksyin Puu-Myllypuron
kaavan kaupunginvaltuustossa.
Seison edelleen Myllikää
elävöittäneen ja uudistaneen
päätöksen takana.
Vanha omakotialue,
Hallainvuoren rivi- ja
omakotitalot, Myllärintanhuan
pienkerrostalot sekä
Karhunkaatajan alueen
kaavoittaminen tuovat myös
oman vivahteensa
kerrostalovaltaiseen
Myllypuroon, ja kohta
valmistuvat Kehä I:n itäpuolella
Voimalakorttelin ja Lallukantien
asuintalot. Olen tehnyt aloitteen
Kehä I;n ylittävästä kävely- ja
pyöräilysillasta, joka yhdistäisi
uuden alueen asukkaat
luontevasti Myllypuroon.
Olen hyväksynyt sekä
varhaiskasvatuslautakunnassa
että kaupunginvaltuustossa uuden
päiväkoti Neulasen
hankesuunnitelman, mikä
tarkoittaa että tontille, jolla nyt
sijaitsee Neulasen päiväkoti ja
koulun ala-aste, rakennetaan
Suomen suurin päiväkoti, jossa
on tilat 289 lapselle. Päiväkoti on
suunniteltu niin, että eri-ikäisille

lapsille on omat tilansa sekä
sisällä että ulkona ja koululaiset
siirtyvät Myllypuron
peruskouluun.
Myllypuro tarjoaa Helsingin
monipuolisimpia liikuntamahdollisuuksia. Liikuntapalvelujamme käyttää jo reilusti
yli 2 miljoonaa asiakasta
vuositasolla. Teen vielä tällä
valtuustokaudella aloitteen
skeittipaikan rakentamisesta
Myllypuron urheilupuistoon
lähinnä myllypurolasia lapsia ja
nuoria ajatellen.
Paljon on saatu aikaan, paljon on
kuitenkin vielä tekemistä tehdään yhdessä Myllypurosta
”stadin aktiivisin lähiö”, jossa
kaikista pidetään huolta ja jossa
viihdytään asua vauvasta vaariin.
Vaaliterveisin,
Terhi Mäki
Vaaleissa minua voit äänestää
numerolla 437
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• Lähikoulut ja pienet ryhmäkoot
säilytettävä.
• Koulukiusaamiseen on puututtava
välittömästi.
• Koulunkäyntiavustajien,
terveydenhoitajien ja
koulupsykologien palvelut kaikkiin
kouluihin.
• Koulupudokkaista otettava koppi
välittömästi.

Työllistyminen
• Nuoria on kannustettava ja
ohjattava peruskoulun jälkeen
jatko-opintoihin joko lukioon,
ammattikouluun, työpajatoimintaan
tai oppisopimuskoulutukseen.

Sosiaali- ja terveyspalvelut
• Olen lähiterveysasemien
säilyttämisen ja niiden kattavien
palvelujen puolella.
• Vanhuksille inhimillinen ja laadukas
kotihoito, päivätoiminta sekä pääsy
ympärivuorokautiseen hoidon
piiriin tarpeen vaatiessa.
• Vammaisille yhdenvertaiset,
monipuoliset ja yksilöllisesti
suunnitellut palvelut.
• Omaishoidon tuessa on
huomioitava hoitajan ja
hoidettavan erilaiset tarpeet sekä
monipuolinen ja räätälöity tuki.
Omaishoitajan hoitopalkkio on
määriteltävä yksilöllisesti ja
lakisääteisistä vapaapäivistä on
huolehdittava.

tavattavissa

Terhi

Tavataan
Myllikän ostarilla
Tiistaina

21.3 klo 7:30

Keskiviikkona

22.3 klo 15:00

Torstaina

23.3 klo 7:30 & 16:00

Perjantaina

24.3 klo 7:00 & 16:00

Lauantaina

25.3 klo 10:00 - 13:00

Maanantaina

27.3 klo 16:00 - 18:00

Tiistaina

28.3 klo 9:00 Vuosaari
28.3 klo 16:30 Kontula
29.3 klo 09:00 Itis

Torstaina

30.3 klo 14:00 - 15:00

Perjantaina

31.3 klo 7:00

Lauantaina

1.4 klo 10:00 - 12:00

Sunnuntaina

2.4 klo 11:00

Maanantaina

3.4 klo 15:00

Tavataan ja vaihdetaan
näkemyksiä ja toiveita
Myllypuron kehittämisestä.

Tiistaina

4.4 klo 14:00

Keskiviikkona

5.4 klo 11:00 - 13:00

Tai tule tapaamaan ihan
muuten vain kahvikupillisen
ääreen Myllypuron
ostarilla.

Torstaina

6.4 klo 7:00 & 15:00

Perjantaina

7.4 klo 8:00 & 17:00

Lauantaina

8.4 klo 10:00 - 13:00
Asukastalo Mylläri

Terhi
pähkinänkuoressa

Keskiviikkona

Vaaliteemani:
II. Kohtuuhintainen
asuminen kaikille
• Helsinki on kallis kaupunki asua
sekä lapsiperheille että
yksinasuville.
• Jokaisella helsinkiläisellä pitää olla
oikeus omaan postiluukkuun: niin
nuorella, lapsiperheellä,
yksinasuvalla kuin ikäihmiselläkin.
• Helsingissä on huutava pula
kohtuuhintaisista vuokra- ja
omistusasunnoista.

Asukastalot
• Kaikissa helsikiläislähiöissä oltava
asukastalo ja nuorisotalo – NUTA.
• Asukastalo mahdollistaa
asukkaiden, yhdistysten ja
harrasteryhmien kokoontumisen
sekä yhteisten tilaisuuksien
järjestämisen omalla
asuinalueellaan.
• Nuta on turvallinen paikka
hengailla, järjestää ja osallistua
nuorten omiin tapahtumiin.

Kolmen lapsen äiti, mummu
*
*
*
*

Lähihoitaja
Kaupunginvaltuutettu
Varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtaja
Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsen

* Myllypuro-Seura ry:n varapuheenjohtaja
* Myllypuron Sosialidemokraatit ry:n jäsen
* Myllypuron Martat ry:n jäsen
*
*
*
*

Pääkaupungin turvakoti ry:n hallituksen jäsen
Herttoniemen yhteiskoulun johtokunnan jäsen
Metropolia ammattikorkeakoulun Työste -hanke
Hok-Elanto edustajisto

Kampanjani tarvitsee sinun tukeasi
Ilmoittaudu jakamaan vaalimainoksiani
Voit tehdä kampanjalahjoituksen suoraan vaalitililleni:
Myllypuron Sosialidemokraatit ry, ”Kuntavaalit 2017”
IBAN FI42 3939 0050 7945 85

III. Kattava ja edullinen
joukkoliikenne
• Olen kattavan ja kohtuuhintaisen
joukkoliikenteen puolesta.

Terhi Mäki
Terhi kuuntelee ihmistä

Sinun äänesi Helsingissä

www.terhimaki.net

